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Memo 
 
Datum:  9 maart 2012  
Inzake:  Nieuwvestiging agrarisch bedrijf Oldenhuis Gratamaweg ong., Schoonebeek (Elzing) 
Betreft:  aanvulling quick scan flora en fauna 

 

 

Aanleiding 

Door Dillerop natuuradvies is een quick scan uitgevoerd in het kader van de Flora- en 

faunawet aan de Oldenhuis Gratamaweg in Schoonebeek. Dit in verband met de 

nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf (nieuw agrarisch bouwblok). Het onderzoek 

is in juni 2009 opgeleverd. Door de gemeente is naderhand verzocht om 

verduidelijking van de conclusies en het benoemen van concrete maatregelen 

waarmee tijdens de planontwikkeling rekening dient te worden gehouden. Deze 

memo voorziet daarin en is tot stand gekomen na overleg met Dillerop Natuuradvies. 

 

Aanvulling conclusies en aanbevelingen 

Onderstaande tabel geeft voor de aangetroffen en mogelijk aanwezige soorten het 

beschermingsregime aan. De tabel geeft alleen de soorten weer die mogelijk worden 

geschaad door de werkzaamheden. 

 
Soortgroep Soort FF-wet 

Tab1 
FF-wet 
Tab2 

FF-wet 
Tab3 

Broedvogels Alle broedvogels, m.n. 

akkervogels 

  X 

Zoogdieren Haas X   

 Veldmuis X   

 

Op het perceel zijn geen broedvogels waargenomen, daarbuiten op meer dan 50 mtr 

van het plangebied in een tweetal bosjes wel. Realisatie van het plan heeft daarvoor 

echter geen consequenties. Vanwege de geschiktheid van het plangebied voor 

broedvogels is het noodzakelijk om de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

(globaal van maart t/m juli) uit te voeren. Ook broedende vogels buiten deze periode 

genieten een zware bescherming. 

 

De werkzaamheden leiden daarnaast tot het verdwijnen cq aantasten van leefgebied 

en verblijfplaatsen van bovengenoemde licht beschermde tabel 1 soorten. Voor deze 

soorten geldt een vrijstelling. De negatieve effecten zullen niet leiden tot het 

vernietigen van hele populaties. Het betreft soorten waarvan de gunstige staat van 

instandhouding niet in het geding is. Wel blijft de algemene zorgplicht van kracht. 

 

De locatie zal na de bouwactiviteiten op een passende wijze landschappelijk worden 

ingericht met streekeigen beplanting met rondom bijvoorbeeld singels. Dergelijke 

beplanting biedt o.a. vogels en zoorgdieren voedsel, rust en nestgelegenheid. Tevens 

maakt dit verbindingen mogelijk met bijvoorbeeld de nabijgelegen bosjes (foerageer- 

en vliegroutes naar andere gebieden). 


